1977

Ve všech
částech světa
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1. ledna 1977
Slavnost Panny Marie Matky Boží
První sobota měsíce

Kráčejte v mém světle
„Začněte nový rok se mnou, moji přemilí synové, v tento den, kdy vás církev vybízí, abyste hleděli na mé božské mateřství.
Jako se mi můj Syn Ježíš zcela svěřil, aby u Matky hledal ochranu a pomoc, tak také vy se nechte bezpečně vést svou nebeskou Matkou!
Jaký bude tento rok? Jaké události vás čekají?
Přemilí synové, co vás čeká, to vás nemusí zneklidňovat, jestliže si zvyknete prožívat každý okamžik v mém mateřském Srdci.
Lidstvo se každým dnem více vzdaluje od Boha a lidé ve stále větším počtu nadále nedbají jeho zákona.
Proto s novým rokem bude tma stále houstnout a budou vás stíhat větší pohromy a strasti.
Také v mé církvi se krize ještě zvětší, protože stále méně se bude dbát mých důrazných výzev k modlitbě, obrácení a pokání.
Bohužel, mnozí kněží budou mezi těmi, kteří nebudou naslouchat mému hlasu.
Tak budou mít pastýři méně světla a stádo se rozprchne po cestách nejistoty a rozdělení, bludu a odpadu.
Vraťte se, pastýři církve, a buďte zase takovými, jakými vás chce mít můj Syn Ježíš!
Buďte zase horlivými, zapálenými jen pro spásu duší! Buďte zase přísnými strážci pravdy evangelia!
Vraťte se a následujte zase Ježíše na Kalvárii a nenechávejte se svádět ani rozptylovat světem, kterému často přizpůsobujete svůj život.
Moji synové přemilí, čím více bude tato tma zahalovat svět a církev, tím jasnější světlo bude vycházet z mého Neposkvrněného Srdce, aby vám ukazovalo cestu.
Kráčejte v tomto světle! Pak budete stále osvěcováni.
Ve vás, kteří mě následujete, slaví mé Neposkvrněné Srdce už dnes svůj triumf!
Vítězství Srdce Matky se uskutečňuje v duši a v životě jejích věrných synů.
V nich vítězí dobro v téže době, kdy se všude šíří zlo. Zatímco se hřích snaží všechno proniknout, v nich vítězí milost a Boží láska. Jestliže se bludu daří stále více svádět
mysl lidí, oni vydávají svědectví pravdě.
Jestliže rozdělení roztrhává církev, oni ji milují a žijí pro její jednotu. Jestliže zástupce mého Syna bude stále více osamocen a opuštěn, oni se s tím větší láskou semknou kolem něho, aby ho stále více těšili a chránili.
Ano, v tomto čase, kdy můj nepřítel všude vítězí, mé Neposkvrněné Srdce slaví
svůj triumf v životě mých přemilých synů.
Nebojte se proto, jestliže začínáte rok, který bude ještě těžší a bolestnější.
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Čím více budete vidět, jak tma všechno zahaluje, tím jasněji bude mezi vámi zářit světlo mé přítomnosti. Proto vás vybízím, abyste začali nový rok se mnou s důvěrou a beze strachu. Můj Syn Ježíš bude stále s vámi a s ním bude s vámi jeho a vaše
nebeská Matka!“
13. ledna 1977
Naučím tě milovat
„Můj nejdražší synu, miluji tě. Tak velice tě miluji! Ty to rád slyšíš, když ti to opakuji. Mé mateřské srdce ti to říká se stále větší radostí.
Nyní tě v každém okamžiku a v každém činu musí vést jen láska.
Láska k Otci, Synu a Duchu Svatému. Láska k této Nejsvětější Trojici, která bydlí ve
tvé duši a pobádá tvé srdce k ještě větší lásce i ke tvé nebeské Matce.
Mé Neposkvrněné Srdce je místem, kde tě tvá Matka bude vychovávat ke stále větší a čistší lásce k Bohu.
Žádný tvor nikdy nemohl Pána milovat tak, jak to dovedla tvá nebeská Matka.
Duch Otce a Syna vzbuzuje v tobě velikou žízeň po dokonalé lásce, a tak je tvá duše přirozeně vedena, aby vyhledávala Srdce Matky.
Naučím tě milovat stále více Boha a tvého bližního. Dám tvému srdci svou vlastní schopnost lásky. Pomohu ti potlačit každý jiný sklon a naučím tě prostému, stálému a čistému úkonu lásky.
Tak uskutečníš své poslání.
Mou jedinou radostí je vést tě k lásce, aby mé Srdce mohlo v tvém srdci milovat
Nejsvětější Trojici.“
Řím, 15. ledna 1977
Budeš celá obnovená
„Má církev, moji přemilí synové, více než kdy jindy se stala terčem stále prudších
útoků ze strany mého nepřítele.
Zástupce mého Syna Ježíše předem vycítil tento okamžik rozhodujícího boje
a slavnostně mě prohlásil za Matku církve.
Jako jsem pravou Matkou Ježíšovou, tak jsem pravou Matkou církve, která je jeho
mystickým tělem. A jako Matka se dnes dívám na tuto svou dceru se stále větší starostí a bolestí.
Mé Srdce znovu proniká meč, když vidím, jak je církev mým nepřítelem stále více utiskována.
Satan se skutečně dostal do jejího nitra a denně uchvacuje své oběti dokonce mezi jejími pastýři. Podařilo se mu zatemnit světlo tmou bludu, který chce všechno zachvátit.
Zástupce mého Syna je někdy jakoby izolován od svých synů, které má přece vést,
a kříž tohoto jeho utrpení se den ze dne zvětšuje. Mezi těmi, kdo jsou kolem něho,
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mnohdy někdo nejedná z lásky k němu, ale spíše je veden duchem pýchy a touhy po
moci.
Satan chce zasáhnout i hierarchii, pokud jde o pouta lásky a její jednoty. Jak mnoho je dnes pastýřů, kteří se vzájemně nemají rádi a nepomáhají si!?
Mnozí se vzájemně kritizují a často si kladou překážky ve snaze dostat se rychle výše. Přitom mnohdy šlapou po přirozených požadavcích spravedlnosti.
Kolik jich v lásce k pravdě zachovává jednotu myšlení a jednání, i když se jedná
o důležité problémy týkající se života církve a duší?
A tak kněží, tito synové mé zvláštní mateřské lásky, mohou být v důsledku toho
ponecháni sami sobě.
Stále přibývá těch, kdo svedeni všeobecným zmatkem jsou obětí bludu a vzdalují
se od mého Syna Ježíše a od pravdy jeho evangelia.
Jejich světlo hasne a věřící kráčejí ve tmě. Kolik z nich nyní žije trvale v hříchu
a nepřijímá mé naléhavé výzvy k obrácení? Dokonce se snaží ospravedlňovat se a přizpůsobovat mentalitě světa, který dnes obhajuje i všechny největší morální zlořády!
Kolik mých synů – kněží se už nemodlí? Jsou pohlcováni činností a nemají ani
chvilku času na modlitbu. Ty moje ubohá církvi! Jako Matka přicházím a nalézám tě
tak nemocnou, Dcero! Skoro by se mohlo zdát, že jsi blízká smrti.
Jak veliký je tvůj zármutek a tvá opuštěnost! Můj nepřítel tě ze dne na den více bije
v pastýřích, kteří tě zrazují, v kněžích, kteří se stávají nevěrnými služebníky.
Tato tvoje těžká nemoc, zdánlivé vítězství mého nepřítele nad tebou, však není
smrtelná. Je pro větší oslavu Boží!
Já sama jako Matka jsem u tebe v této agonii tvé nejbolestnější očisty. Beru tě do
svého mateřského náručí a tisknu tě ke svému Neposkvrněnému Srdci.
Jako Matka nalévám balzám do tvých ran a čekám na hodinu tvého dokonalého
uzdravení. Já sama – až přijde hodina – tě uzdravím!
Budeš krásnější – budeš celá obnovená a dokonale očištěná ve chvíli, kdy ve tvém
novém životě zazáří na celém světě triumf Srdce Ježíšova a mého Neposkvrněného
Srdce!“
2. února 1977
Obětování Ježíška v chrámě

Nesu vás na svých rukou
„Hle, tajemství lásky mého Božího mateřství! Jako Matka kladu do rukou kněze
své Dítě a v něm se klaním svému Bohu, který vstupuje do slávy svého domu.
Zachováno je všechno, co předpisuje Zákon: obětování, oběť a výkupné. Dítě je
vloženo do rukou kněze: pro něho je to jen jedno z mnoha dětí.
Kdo však má srdce jako dítě, tomu se odhaluje Otcovo tajemství. Duch Svatý sestupuje na chudého starce v zástupu lidí. Stařec rozpíná ruce, aby s láskou přitiskl k sobě
slíbeného Mesiáše, očekávaného Spasitele Izraele.
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Můj snoubenec a já se díváme na sebe v údivu.
Poprvé bylo tajemství vyjeveno a zpráva byla dána lidským hlasem.
Není zjeveno učitelům ani kněžím.
Je řečeno starci a ženě – lidem, kteří jsou pokorní a chudí duchem. Tak se předem
plní Boží záměr: toto dítě bude ustanoveno jako znamení odporu, pro spásu i záhubu
mnohých! A mně, Matce, pronikne duši meč.
Až jako dospělý začne své poslání, bude se opakovat totéž.
Je vyhnán ze synagogy a musí utíkat; jeho slovo velcí odmítají: totiž učitelé Zákona, znalci Písma a kněží.
Toto oficiální odmítnutí probodává mé mateřské Srdce jako meč.
Ježíše však přijímají chudí, nemocní a hříšníci. Jeho hlas vstupuje do srdce prostých. A moje mateřská bolest je mírněna odpovědí, kterou dovedou mému Synu dávat nejmenší.
Maličcí jsou pro něho darem Otce. Maličcí jsou jeho díkem, který vrací Otci, maličcí, kteří jediní chápou tajemství nebeského království.
Moji přemilí synové, buďte dnes mými malými dětmi. Moje církev se musí otevřít
působení Ducha Svatého.
Tato budova je postavena na sloupech, které odolávají staletím a proti nimž nemůže peklo nabýt převahy: sbor apoštolů na Petrovi, který má pokračování v biskupech
spojených s papežem až do konce světa.
Dnes se však zdá, že tato stavba je zahalena velikou tmou. Duch Svatý ji musí nechat
zazářit zcela novým světlem. Proto shromažďuji ze všech částí světa šik svých nejmilejších synů, aby je Duch Svatý přetvořil a připravil, aby dnes vyplnili veliký záměr Otce.
Tento záměr je také svěřen mému bolestnému a láskyplnému Neposkvrněnému
Srdci. Proto vás žádám, abyste se zasvětili mému Srdci. Prosím vás, abyste se stali dětmi, abych vás tak mohla nosit na svých rukou. Jako jsem to učinila se svým Dítětem
Ježíšem, i s vámi přicházím do svatého Božího chrámu a obětuji vás jako celopal Otci
na usmíření jeho Božské spravedlnosti.
Nezneklidňujte se, jestliže i dnes mě velcí odmítají. Mé slovo však stále více přijímají maličcí. Jen s těmito svými dětmi dosáhnu svého vítězství lásky.“
11. února 1977
Panny Marie Lurdské

Čistí duchem, srdcem a tělem
„Nejmilejší synové, hleďte na svou nebeskou Matku, která se zjevuje na Zemi
v chudé jeskyni massabielské.
Musíte se víc dívat na svou Neposkvrněnou Matku. Musíte víc věřit v toto mé zjevení.
Přicházím z nebe, abych vám ukázala cestu, po které máte jít: cestu modlitby a pokání. Přicházím z nebe, moji nemocní synové, abych vám dala lék, který potřebujete
k uzdravení: jděte se umýt k prameni!
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Umyjte se u pramene živé vody, který tryská z probodeného Srdce mého Syna Ježíše a který vám církev i dnes dává ve svých svátostech, zvláště ve svátosti smíření.
Umývejte se často v tomto prameni, protože potřebujete, abyste se očistili od hříchu a uzdravili z ran, které ve vás zanechává zlo.
Umývejte se u tohoto pramene, abyste byli stále čistší. Přemilí synové, vaše Neposkvrněná Matka vás přikrývá svým nebeským pláštěm a pomáhá vám žít ctnost čistoty. Chci, abyste byli čistí na duchu, v srdci i na těle.
Musíte být čisti především na duchu.
Svou myslí musíte hledat jen vůli Boží. Celou svou rozumovou schopnost věnujte
přijímání jeho světla. Nekazte ji lpěním na svém způsobu myšlení, na způsobu, jakým
dnes myslí většina lidí. Nezatemňujte pravdu bludem!
Můj nepřítel vás více než kdy jindy svádí pýchou, aby kazil tuto vaši čistotu mysli:
jedině ona vám umožňuje přijímat pokorně Boží slovo a podle něho žít.
Pak se pokouší zkazit čistotu vašeho myšlení zkažeností, která se šíří, a nemravností všude propagovanou a vynášenou.
Zavírejte před tímto zlem své tělesné oči a vaše duše se otevře k přijímání mého
nejčistšího světla.
Jen ten, kdo má čistou mysl, může si udržet neporušenou a pevnou víru. Po cestách tohoto zkaženého světa choďte tak, abyste šířili jen mé nebeské světlo. Mnohým pak, které denně svádí blud, dávejte dobrý příklad, jak zůstat pevní v pravdě
víry.
Chci, abyste měli čisté srdce, abyste byli schopni milovat. Vaše láska musí být nadpřirozená a božská. Každá nezřízená náklonnost k sobě samému a ke tvorům kalí
vnitřní čistotu.
Musíte milovat mého Syna Ježíše a duše z lásky k němu. Je možné milovat bližního
a nemilovat Boha? Dnes toto tak nesprávné pojetí existuje a je hodně rozšířené i mezi
mými syny: snaží se milovat bližního a obejít se bez Boha.
Vždycky můžete prokazovat dobro a pomáhat svému bližnímu. Aby však vaše láska byla nadpřirozená a dokonalá, musí vycházet od Boha.
Milujte Nejsvětější Trojici Srdcem mého Syna Ježíše a mezi sebou se milujte navzájem tak, jak On vás miloval. Tak bude vaše láska stále čistší a budete schopni chtít
pravé dobro pro vaše bratry.
Jen ten, kdo má čisté srdce, může být schopen velké lásky a žít ctností lásky.
Ještě dnes existují lidé čistého srdce, kteří mohou vidět Boha a v jeho světle chápat a milovat lidi.
Chci, abyste byli čistí tělem. Obětovali jste Bohu svou čistotu. Tuto ctnost musíte
pěstovat zvlášť uvědoměle. Dnes je vám to obtížné pro bludy, které se stále více šíří
a usilují o znevážení hodnot vašeho pravého zasvěcení.
Kolik mých nejmilejších synů opustilo svůj kněžský život, protože Svatý otec požadoval, aby se i dnes zachovával celibát!
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Kolik jiných však zůstává a už jej nezachovávají, protože jej považují za překonaný nebo za přechodný, nebo dokonce za vnitřně neodůvodněný, a proto už nezávazný.
A tak mnozí moji synové kněží dnes žijí trvale v nečistotě!
Vraťte se, moji přemilí synové, a žijte opět panictví mého Syna Ježíše a rány jeho
umučení: vaše kněžské tělo musí být ukřižované tělo. Ukřižované pro svět a jeho svody.
Buďte opět čistí tělem, protože jednoho dne vstane duchovní a očištěné, aby se radovalo z Božího světla a života.
Vaše tělo není určeno pro hrob, kam bude uloženo, aby zpráchnivělo, ale pro nebe,
kam po vzkříšení dojde, aby mohlo žít věčně.
Především svou čistotou můžete dnes vydávat svědectví o naději v nebe, které vás
čeká.
Vaše Neposkvrněná Matka vás dnes všechny volá, abyste byli čistí na duchu, v srdci a tělem, a tak žili ctnostmi víry, lásky a naděje.
Tak bude ve vás také Ježíš, který miluje a zachraňuje své i vaše bratry.“
Mexiko, 18. února 1977
V každé části světa
„Jste-li čistí, moji přemilí synové, můžete vidět mé Světlo. Ve tmě, která je den ze
dne hustší, vychází z mého Neposkvrněného Srdce paprsek Světla, který proniká až
k vám. Dívejte se na toto mé Světlo: je to Světlo, které vám dává vaše Matka.
Jak ho zvláště dnes potřebujete!
Už nikdo vám nenaslouchá. Málo je těch, kteří vám ještě rozumějí a pomáhají.
Mnozí se stali obětí ateismu a nenávidí vás a pohrdají vámi. I mezi věřícími vás mnozí kritizují a nepřijímají vás. A vy zůstáváte stále více osamoceni.
Kdo vám může porozumět a pomoci? Kdo vás může potěšit? Vaše nebeská Matka.
Pro vás také opouštím nebe. Pro vás se vydávám na cestu ulicemi světa. Za vás prosím a žádám o pomoc tolik velkomyslných duší.
A když se spojujete mezi sebou, já sama se spojuji s vaší modlitbou jako ve večeřadle: vaše duše se otvírají světlu Ducha Svatého a pomoci Matky.
Tak se to děje ve všech částech světa. Také dnes jsi to zakusil na tomto novém kontinentě, kam jsem tě přivedla, abys shromáždil mé přemilé syny. Viděl jsi, jakou měla jejich srdce radost?
Ano, chci vás všechny ukrýt ve svém Neposkvrněném Srdci, protože dnes víc jak
kdy jindy potřebujete útěchu a povzbuzení. Největší radostí Matky je těšit syny své
mimořádné mateřské lásky.“
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10. března 1977
Vaše mučednictví srdce
„Také v církvi se vzmáhá zmatek a šíří se nyní ve všech částech světa. První jsou
jím postiženi kněží. Den ze dne roste počet těch, kteří se nechávají svést bludem, který vede k nevěrnosti.
Ve jménu pokroku se stali někteří kněží pouhými služebníky světa a žijí světácky.
Modlitbu nahradili nezřízenou činností, umrtvování neustálým vyhledáváním pohodlí a rozkoší, svatost stále většími ústupky hříchu, zvláště hříchu nečistoty, kterého
se stále více dopouštějí a ospravedlňují jej.
Stali se chodícími mrtvolami, obílenými hroby, dávajícími si ještě jméno kněží,
které však můj Syn za takové neuznává.
A to jsou někdy těmi nejváženějšími, kteří si dovedou proklestit cestu a jsou posíláni na odpovědná místa.
Ti, kteří ještě zůstávají věrni, bývají nejvíce pronásledováni, nejvíce přehlíženi
a někdy vědomě zatlačováni na okraj.
Tak se šíří tma a satan usiluje všechno zamořit svým kouřem: odpad se vzmáhá
den ze dne.
Jak veliká je to bolest pro vás, přemilí synové, pro kněze zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci!
Vaše bolest se bude muset zvětšovat, čím více se bude šířit velký odpad.
Toto je vaše mučednictví srdce, na které vás všechny připravuji. Na mém mateřském Srdci ať každý podá Otci svou vnitřní oběť.
Snášejte tuto hodinu temnoty až do dna! Prožívejte mučednictví církve, celé církve, zahalené nocí. Zůstávejte věrni a plni důvěry nyní, kdy nevěra se stále šíří a je vychvalována.
Říkejte »ano« Otci a své nebeské Matce, která vás láskyplně připravuje, abyste žili
beze strachu tyto hrozné okamžiky, které vás nyní čekají.“
21. března 1977
Anděl útěchy
„Neztrácejte nikdy odvahu!
Jako Ježíš v hodinu Getseman, i vy jste pokoušeni strachem. Obětujte to Otci
a buďte stále plni důvěry!
U každého z vás je v každém okamžiku vaše nebeská Matka. Je při vás, aby vám pomáhala trpět a těšila vás ve vaší velké nebeské opuštěnosti.
Tuto hodinu zkoušky prožívá s vámi celá církev.
Prožívá ji dnes Svatý otec, náměstek mého Syna Ježíše, který nikdy nebyl ode všech
tak napadán, a dokonce od svých vlastních opuštěn.
Já, Matka, jsem pro papeže andělem útěchy.
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Jsem jím vaším prostřednictvím. Podávám mu kalich svého Neposkvrněného Srdce a v něm je všechna láska jeho kněží, mých přemilých synů.
Tak jste vy mým prostřednictvím jeho útěchou před velikou zkouškou, která vás
všechny čeká a na kterou vás už dávno připravuji.“
8. dubna 1977
Velký pátek

Se mnou pod křížem
„Přemilí synové, dnes vás vedu s sebou na Kalvárii. Pod kříž mého Syna, kde jsem
se stala vaší Matkou.
Zde vás chci učit lásce.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává život za ty, které miluje. Hleďte na mého Syna Ježíše, který umírá za vás na kříži! Umírá, protože dává život. Dává svůj život z lásky.
Mé mateřské Srdce cítí, že umírá, a je probodeno celou jeho strašnou agonií.
Moje mateřská láska se spojuje s jeho láskou k vám. Synové, učte se od nás stále
tak milovat!
Zde vás chci učit trpět.
Můj Syn Ježíš se stal Mužem bolesti. Už nemá podobu člověka. Je rozdrcen těžkým
utrpením, krutým způsobem je roztlučen, potupen, ponížen. Trpí bez nářku: je tichý
jako beránek, je přibit na kříž.
To je cesta, na kterou vás dnes volám: cesta na Kalvárii, a vy jí musíte jít ochotně a tiše.
Nepokoušejte se uniknout zkoušce! Nedožebrávejte se lidských útěch! Vždycky
najdete Srdce Matky, které vám pomůže říkat »ano« vůli Otcově.
Zde vás chci učit mlčet.
Hlas mého Syna v těchto posledních chvílích umlká. Nyní mluví svým životem.
Toto je nejvyšší svědectví, které vydává Boží vůli.
Tak se rodí ze života ještě poslední slovo odpuštění všem a dokonalé odevzdanosti Otci. Učte se dnes především mlčet! Mlčet uvnitř ve svém nitru, abyste naslouchali jen jeho Božímu slovu.
Zachovávejte mlčení kolem sebe! Neodpovídejte na kritiky, na pomluvy těch, kteří vás nepřijímají.
Neodpovídejte na posuňky a urážky těch, kteří vás pronásledují! Nikoho nesuďte!
Ve chvílích, které vás čekají, budete stále více voláni k mlčení. Budete mluvit svým
životem. A z vašeho života se zrodí také pro vás na kříži slovo lásky pro všechny a slovo dokonalé oddanosti Otcově vůli.“
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23. dubna 1977
Nenechávejte se svádět
„Moji nejmilejší synové, nenechávejte se svádět světem, ve kterém žijete!
Svádí vás slovem.
Dnes více než jindy se slovo stává nástrojem opravdového ďábelského svádění. Lidé mluví, aby klamali. Mluví, aby šířili blud. Mluví, aby zakrývali pravdu.
Tak prohlašují za hodnoty a vymoženosti lidského ducha věci, které jsou ve skutečnosti přestupky přirozeného zákona a zákona Božího.
Propagují se bludy jako nové způsoby k pochopení pravdy.
Také při výkladu Božího slova se šíří nejtěžší bludy. Když mluví papež, nikdo mu
už nenaslouchá. Lidé jdou stále stejnou cestou a stále více propadají temnotě, kterou
blud všude šíří.
Dnes vás můj nepřítel svádí především v oblasti ducha.
Odpovídejte svou pokorou, svou ochotou a poslušností. Hleďte jen na mého Syna
Ježíše, který je Pravda!
Svádí vás obrazy.
Nikdy nebyla nemravnost a nestydatost tak rozšířena a vychvalována jako za vašich dnů.
Ve jménu tohoto falešného způsobu chápání svobody se ospravedlňuje každé
mravní poblouznění.
Začíná se už dětmi, kazí se nevinnost tolika duší. Mnohé se zkazí, aniž to pozorují.
Vy odpovídejte tím, že hledíte jen na mne. Tak budete vidět zlo ve svém okolí, aniž
byste si ho povšimli. Na své cestě budete hledět na mého Syna Ježíše, který je jediná
vaše cesta.
Svádí vás skutky.
Nikdy nebyly skutky světa tak špatné jako v těchto dnech. Svět odmítl Boha a chodí ve tmě tohoto odmítnutí. Lidé už nejsou schopni milovat, nejsou už schopni kráčet ve světle.
Kde jsou ti, kteří ještě dovedou žít jako pravé Boží děti?
Jak velice vás svádí svět, ve kterém žijete – zvláště dnes!
Proto vás prosím, abyste následovali jen mého Syna Ježíše, který je vaším Životem.
On vystoupil do nebe, aby vám pomáhal žít zde na zemi, ale přitom hledět na nebe.
Vystoupil na nebe, aby vám pomáhal být na světě, ale nebýt ze světa.
Nikdy se nenecháte svést tímto světem, jestliže vedeni mnou za ruku budete následovat v každém okamžiku Ježíše, svou Pravdu, Cestu a Život.“
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29. dubna 1977
Sv. Kateřiny Sienské

Můj plán
„Toto je moje hodina. Nikdo nebude moci zmařit můj plán, který jsem už dávno
připravila pro záchranu církve.
Strategickými body tohoto plánu jste vy, kněží, synové mé zvláštní mateřské lásky.
Můj plán se může uskutečnit jen vaším prostřednictvím.
Znát jej podrobně však vám nepřísluší. Stačí, že jej znám já, protože jsem vaší vůdkyní. Vy všichni musíte povolně naslouchat mým příkazům a nechat se mnou vést.
Netažte se mě, kam vás vedu!
Každého postavím na jeho správné místo. Každý ať se snaží jen dělat dobře svůj
úkol. O jiné ať se nestará, ani ať se neznepokojuje.
Mým úkolem je všechno uspořádat podle plánu, který mé Neposkvrněné Srdce už
dávno připravilo ve světle Boží moudrosti.
Někteří z vás budou povoláni k činnosti.
Jim bude dáno světlo a síla, aby odráželi útoky těch, kteří se budou pokoušet vymýtit pravdu obsaženou v evangeliu mého Syna Ježíše. Vaše ústa budou dvojsečným
mečem, aby strhla masku bludu a hájila pravdu.
V jedné ruce budete mít růženec a v druhé kříž mého Syna, k němuž budete přivádět duše ve stále větším počtu, čím prudší a rozhodnější bude bitva.
Budete opatřeni ohněm nejčistšího světla Ducha Svatého, abyste zahnali všechny
temnoty bludu. Vaším prostřednictvím nakonec zvítězí pravda.
Jiní budou povoláni, aby stáli v obranné linii.
Budou se muset hodně modlit a trpět. Od mnohých z nich budu muset žádat tak
velké utrpení, že vyvrcholí obětí vlastního života.
Dám jim posilu své trvalé a mimořádné přítomnosti. Mé Neposkvrněné Srdce bude oltářem, na kterém budou obětováni pro spásu světa.
Moji synové kněží, volám vás nyní ze všech částí světa. Každému z vás je určeno
jeho místo v tomto boji, který už začal. Mám naspěch. Nechejte se mnou shromáždit! Všichni odpovězte »ano«! Tak budu moci každého postavit na jeho správné místo, které pro vás Matka už připravila. Až pak dokončím svůj plán a šik mých kněží bude připraven.“
18. května 1977
Moje bitva
„Nechte se mnou vést, moji přemilí synové! Moje bitva už nyní začala.
Začnu útočit na srdce svého nepřítele a budu zasahovat zvláště tam, kde se nyní
cítí vítězem.
Podařilo se mu svést vás pýchou. Dovedl všechno velmi chytře připravit. Do svého plánu nasadil všechny sektory vědy a lidské techniky a všechno zorganizoval ke

148

vzpouře proti Bohu. V jeho rukou je nyní velká část lidstva. Podvodným způsobem
dovedl pro sebe získat vědce, umělce, filosofy, učence a ty, kteří mají moc. Jím svedeni
postavili se dnes do služeb jeho, aby jednali bez Boha a proti Bohu.
Ale zde je jeho slabá stránka.
Napadnu ho tím, že použiji síly maličkých, chudých, pokorných a slabých.
Já, »nepatrná služebnice Páně«, postavím se v čelo velikého zástupu pokorných
a zaútočím na nedobytnou pevnost pyšných.
Ode všech těchto svých synů žádám jen to, aby se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, aby se mi ponechali jako mé vlastnictví. Tak budu v nich jednat já sama.
A mé vítězství – jejich prostřednictvím – už začalo.
Zdá se, že se satanovi podařilo dobýt všeho také v mé církvi.
Cítí se jistým, protože se mu povedlo vás oklamat a svést:
– bludem, který se všude šíří a který hlásá dokonce tolik mých kněží, mých ubohých synů;
– nevěrou, která se skrývá pod pláštíkem kultury, přizpůsobování a pokusu o aktuálnější a přijatelnější evangelizaci. Tak evangelium, které dnes někteří hlásají, už není evangeliem Syna Ježíše;
– hříchem, kterého se stále více dopouštějí a jej ospravedlňují; často jsou to právě
životy kněží a řeholních osob, které se staly skutečnými stokami nečistoty.
Nad touto církví, která se už zdánlivě potápí, chce vládnout satan jako jistý vítěz.
Já ho zasáhnu do srdce a jeho vítězství postavím do služby triumfu svého Neposkvrněného Srdce.
Temnoty, kterou všude rozšířil, použiji, abych vyvolila duše svých nejmenších synů, a těm dám své vlastní světlo.
Tak budou všichni nuceni touto temnotou hledat spásu ve světle, které vychází
z mého Neposkvrněného Srdce. A celý triumf mého nepřítele bude sloužit jen k tomu,
aby pomohl mnoha duším uchýlit se do mého mateřského Srdce.
Povolám své kněze, aby vydali svědectví o své věrnosti až k hrdinství. Svým příkladem pomohou duším tolika mých zbloudilých dětí vrátit se na cestu věrnosti.
Své přemilé syny povedu k veliké svatosti, aby jejich prostřednictvím byl také podán smír za všechny hříchy světa. A tak mnoho ztracených dětí bude moci být ještě spaseno.
Proto má dnes satan ze mne takový strach.
Ale já jsem se nyní hnula s šikem svých maličkých synů. Nic mě nebude moci zadržet, dokud nedosáhnu svého naprostého vítězství. A tak v téže chvíli, kdy se bude
zdát všechno ztracené, Boží Prozřetelnost uskuteční triumf mého Neposkvrněného
Srdce ve světě.“
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8. července 1977
Nástrahy mého nepřítele
„Nechte se mnou, přemilí synové, stále vést s bezmeznou důvěrou v mé Neposkvrněné Srdce.
Abyste byli poslušni mých rozkazů a tvořili mé nepřemožitelné vojsko, musíte odpírat nástrahám mého nepřítele, který nikdy nezuřil proti vám tak jako v této době.
Chce vás svést k nedůvěře a malomyslnosti. Svým podvodným a záludným počínáním vám působí utrpení.
Vnuká vám dokonce pochybnost, že nejste opravdu vyvoleni a ode mne zvlášť milovaní, náramně vás přesvědčuje o vaší velké ubohosti a dává vám pocítit míru vaší
lidské křehkosti.
Aby ochromil vašeho ducha a učinil vás neškodnými, doráží na vás pokušeními
všeho druhu.
Moji přemilí synové, dávejte pozor! To jsou nástrahy mého nepřítele!
Je to jeho tajná zbraň, které proti vám používá. Je to jeho jedovaté uštknutí, jímž se
snaží uškodit této mé malé patě.
Vaše Matka vám chce dnes odhalit jeho úklady a varovat vás před nimi.
Vy jste mé lilie, a proto vás sužuje nečistými obrazy, představami a pokušeními.
Buďte klidni a plni důvěry! Více než jindy zazáří v těchto chvílích před Bohem
a před vaší nebeskou Matkou, tak plnou světla a neporušenou, celá vaše čistota. Rodí
se z onoho daru, který obnovujete svou vůlí v největší bolesti celé své bytosti.
Z každé léčky, kterou vám satan nastraží, vycházíte čistší, krásnější a skvělejší. A utrpení, které pociťujete, používám jako hrozné zbraně, abych svému nepříteli vyrvala tolik kněží, vašich bratří, kteří už léta jsou v jeho moci jako zajatci a otroci.
Vy jste mé růže, vy máte vydávat vůni lásky jedině k mému Synu Ježíši a ke mně.
Proto vám činí úklady tím, že vaše srdce vábí ke tvorům a snaží se vás nepozorovaně
k nim připoutat. I v tom je jeho počínání vždy úskočné. Často k vám přivádí dobré,
dokonce ctnostné osoby, ano i obdařené mimořádnými dary, které však vám mohou
být překážkou vašeho úkonu lásky k mému Synu Ježíši, kterou bych chtěla učinit stále čistší, stálejší a dokonalejší.
Stačí nejmenší náklonnost ke kterémukoliv tvoru, aby váš úkon lásky nebyl už takový, jak si to přeje mé Neposkvrněné Srdce. A vaše duše se tak zatemňují stíny, které
vám brání přijímat a chápat všechno světlo, které vám dávám a které vy potřebujete,
abyste mohli tvořit můj věnec lásky.
Ach, moji přemilí synové! Pojďte ke mně všichni, protože jste tak malí, nejistí a neschopní! Pojďte, protože jste mými dětmi, protože mě všichni potřebujete, abyste šli
po cestě dokonalé lásky.
Vy jste mé alpské fialky pro svou vnitřní maličkost, pro své duchovní dětství.
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Satan na vás líčí nástrahy tím, že vás vede k tomu, abyste se cítili dospělými a jistými, abyste svou jistotu zakládali na sobě samých, na svých ideách a na svých činech.
A protože vlastností maličkých je důvěra a oddanost, pokouší vás stále pochybnostmi
a nedůvěrou v tuto mou činnost ve vás a s vámi.
Snaží se vás přesvědčit, že vy sami musíte jednat, že vy musíte organizovat a pracovat, že všechno záleží jenom na vás.
A vy se pak snažíte stále více a nenecháváte působit mne samotnou.
Já vás pak už nemohu vést, protože tak už nejste schopni přijmout poučení.
Jestliže pak přestáváte být maličcí, můj plán nemůže být uskutečněn.
Moji přemilí synové, proto jsem vám chtěla odhalit nástrahy, kterými se můj nepřítel bude stále více snažit vás oklamat a svádět.
Odpovídejte stále jedině hrdinnou důvěrou ve mne! Jen tu od vás potřebuji, moje
malé děti, abych rozdrtila hlavu svému nepříteli, zatímco on se bude snažit uštknout
mou patu tím, že bude činit nástrahy vám, moji přemilí synové!“
Poustevna Montegiove, 14. července 1977
Spojeni v lásce
„Moji přemilí synové, zde na této hoře jste se mnou v modlitbě. Je to nepřetržité
večeřadlo, jako to bylo v Jeruzalémě po návratu mého Syna Ježíše k Otci.
I zde jsem stále mezi vámi. Jsem s vámi spojena v modlitbě, abych vám pomáhala modlit se dobře, abych vás povzbuzovala k prosbě bez ustání za všechny mé ubohé
zbloudilé děti, které však ještě nejsou ztraceny. Ještě je zachráním vaším prostřednictvím. Proto nutně potřebuji vaši modlitbu.
Jsem zde, abych vám pomáhala, abyste chtěli jeden pro druhého stále více dobrého. Je to Matka, která ve vás rozněcuje touhu vzájemně se poznat, která vás povzbuzuje ke vzájemné lásce, která vás vybízí k jednotě. Je to Matka, která den co den vytváří mezi vámi větší jednotu.
Jsem zde, abych vás naučila žít se mnou. Protože jste se svým zasvěcením sami svěřili mně, mohu nyní opravdu žít a zjevovat se ve vás, zvláště když jako kněží mluvíte k mým dětem.
Je to Duch Svatý, který vám všechno vnuká. Je to ale Matka, která dává slovo a formu
tomu, co vám Duch Svatý vnuká, že máte říkat, aby to mohlo vniknout do srdcí a do duší
vašich posluchačů podle toho, jak jsou schopni přijímat, a podle jejich duchovní potřeby.
Nyní jste zde se mnou a já se na vás dívám se stále větší mateřskou láskou. Mám
s vámi opravdu veliké plány!
Svěřuji vám tolik kněží, svých synů. Pomáhejte mi svou modlitbou, svou velkodušnou apoštolskou činností a svým utrpením, které se bude stále zvětšovat, k tomu, aby
v tomto životě rostli.
Shromažďujte se ve večeřadlech života se mnou! Oni na vás čekají, jako vyprahlá
země čeká toužebně na kapku rosy.
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Jděte kupředu spojeni v lásce, vedeni za ruku svou nebeskou Matkou, jejíž blízkost
budete silněji pociťovat, až budete sestupovat z této hory. Dnes vás ukrývám do Neposkvrněného Srdce. Každému zvlášť vám žehnám!“
25. července 1977
Vaše ochota
„Moji nejmilejší synové, nechejte se mnou ochotně vychovávat! Zasvěcením mému Neposkvrněnému Srdci jste mi svěřili své kněžství. Tím jste si je zabezpečili.
Tím jste však splnili pouze první věc, i když je velmi důležitá. Nyní však já sama
jako Matka jsem povinna každého z vás učinit takovým, jak si to přeje můj Syn Ježíš.
Druhá věc, kterou musíte učinit, je nechat se mnou vychovávat způsobem, který
je u každého jiný.
Mým úkolem jako Matky je vychovávat vás zcela zvláštním a osobním způsobem.
Též cesty, po kterých vás vedu, jsou rozdílné, ale všechny vás vedou ke stejnému cíli,
který každému z vás ustanovil můj Syn Ježíš.
Nevšímejte si toho, jak vás vychovávám. Netažte se mě, kam vás vedu, a nesnažte
se nejdříve poznat cestu, kterou jsem vám vytyčila. Vaším úkolem je podporovat mé
působení svou poddajností.
Vnitřní poddajnost vás učí vždycky říkat »ano« a hledat ve své činnosti jen uskutečnění mé vůle. Teď poznáte vůli své nebeské Matky:
– chci, abyste byli pokorní, mlčenliví, usebraní a zapálení láskou k Ježíši a duším;
jen tak se stanete velkými v mých očích;
– chci, abyste byli plni důvěry a oddanosti, bez lidských starostí. Také starost chtít
něco »dělat« pro mé Hnutí se může stát lidskou starostí. Jen tak bude moci váš duch
vidět veliké dílo, které činím pro vás a vaším prostřednictvím;
– chci, abyste byli umrtveni, co se týká vašich smyslů, vytrvalí v modlitbě a soustředěni kolem Ježíše v Eucharistii jako hořící lampy lásky. Jen tak budete pociťovat
mou blízkost;
– chci, abyste byli stále čistší: tak mě budete moci konečně vidět. Budete mě vidět
očima duše, budete-li zavírat tělesné oči před marností tohoto světa.
Váš život bude mnou přetvořen, když vás vedu láskyplně a pevně ke svatosti. Jen
tehdy, jestliže podporujete mé působení, můžete se po úkonu svého zasvěcení mně
uvarovat nebezpečí, že byste se zastavili nebo polevili v horlivosti.
Vnější povolnost vás učí být dnes příkladem poslušnosti žité a vydávající svědectví.
Buďte poslušni své Matky, která k vám mluví a která vás učí svým slovem poslouchat papeže a církev s ním spojenou.
Denně je mé mateřské Srdce znovu zraňováno činy (i veřejnými činy) skutečné
neposlušnosti a vzpoury proti papeži. Vaše poslušnost musí být jako moje: pokorná,
uvědomělá a dokonalá. Tak podporujete mé působení, zatímco mé Hnutí začíná druhou fázi.
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Protože mi ve všech částech světa odpovídáte tím, že se necháváte ukrýt do mého
Neposkvrněného Srdce, musím vás co nejrychleji učinit obrazy ukřižovaného Ježíše.
Odpověděli jste mi »ano«. Nyní vás žádám, abyste na mé působení odpověděli
svou vnitřní i vnější povolností. Jen tak můžete odolat nástrahám mého nepřítele, které na vás líčí, a být ve shodě s mým velikým plánem lásky.“
29. července 1977
Vstupte do této mé zahrady
„Nechte se vést, přemilí synové, do nitra mého Neposkvrněného Srdce. Vstupte do
této mé zahrady. V ní září nejčistší světlo Božské Trojice.
Otec zde nalézá svůj plán neporušený a dokonale uskutečněný. Proto je zde shrnuto a obsaženo celé stvoření, aby se mnou zpívalo věčnou chválu svému Stvořiteli a Pánu. Je to místo, kde je nebeský Otec od svých tvorů nejvíce oslavován.
Syn zde nalézá místo svého trvalého přebývání. Mé Srdce bylo domovem, kde si
Slovo vytvořilo svůj lidský život. Bylo útočištěm, kam se Ježíš uchýlil, aby nalezl pomoc a ochranu.
Sem uvedl také své první učedníky, aby zesílili a aby všichni nabyli téže podoby.
V této zahradě pomalu vyrostli podle jeho božského plánu. Stali se pokornějšími, čistšími, velkorysejšími a silnějšími. Zde byli dobře vychováváni, dokud každý z nich nedosáhl té podobnosti s Ježíšem, jak chtěl sám Ježíš.
Mé Srdce bylo také oltářem, na kterém se Syn obětoval. Kalichem, který zachytil
jeho Krev a který se otevřel při sténání jeho ran, který se rozevřel pro dar jeho umírajícího Srdce.
Chtěl, aby se tato zahrada stala také vaší zahradou. Proto vám dal svou Matku.
Duch Svatý je jediným Zahradníkem v této uzamčené zahradě.
On mě zastínil světlem své lásky. Naplnil mě všemi svými dary, ozdobil mě svou
vznešeností a učinil mě svou snoubenkou.
V mém Neposkvrněném Srdci se udál Boží div.
Má zahrada je jedině jeho vlastnictvím. Je to Duch Svatý, který dává vláhu a světlo. On dává vyrůst nejkrásnějším květům, on jim dává barvu a vůni. On tam uvádí,
koho chce.
Nikdo tam nemůže vstoupit, jestliže on sám neotevře. Nikdo nemůže kráčet vpřed,
jestliže ho on nenese dále dopředu.
Moji přemilí synové, kéž byste znali dar, který jste dostali svým zasvěcením mému
Neposkvrněnému Srdci!
Je to Duch Svatý, který vám dovolil vstoupit do této mé zahrady. Prostřednictvím
vaší Matky vás pak pěstuje, zdobí vás svými dary a obohacuje všemi ctnostmi.
Tak rostete ve svatosti, jste jím uváděni do důvěrnosti mého Neposkvrněného Srdce, kde nejmocněji září celá sláva Nejsvětější Trojice.
Zůstaňte tedy navždy v této mé zahradě!“
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4. srpna 1977
Sv. faráře z Arsu

Milujte se stále
„Zůstávejte stále v mém Neposkvrněném Srdci! Stále! Potom já sama všechno ve
vás v každém okamžiku učiním!
Nikdy nehleďte na sebe! Svou maličkost přijímejte s pokorou a tichostí.
Říkejte Pánu: »Jsem tvé malé dítě. Znám svou chudobu a děkuji ti!«
A milujte! Jste-li opravdu nejmenší, můžete více milovat.
Milujte stále! Ježíš a já chceme od vás jen lásku! Nic jiného vám nepatří, ale tlukot
vašeho srdce je váš.
Srdce mých přemilých synů, bijte jen láskou k mému Synu Ježíši, ke mně a k duším! Pak budete i zde na zemi mou dokonalou radostí.“
6. srpna 1977
První sobota v měsíci

Mé vlastnictví
„Zůstáváte-li v zahradě mého Neposkvrněného Srdce, stáváte se mým vlastnictvím.
Nikdo vás potom nebude moci už nikdy ode mne odloučit, protože já sama vás
chráním. Musíte se stále cítit v bezpečí!
Nesmíte se už bát ani satana, ani světa, ani své křehké přirozenosti.
Budete ovšem cítit svádění a pokoušení, které Pán dopouští jako zkoušku, aby vám
ukázal míru vaší slabosti.
Já vás však chráním před zlým duchem, který nemůže škodit těm, kteří jsou mým
vlastnictvím.
Pak vás láskyplně obdělám, až z vás udělám – z každého – též takovou zahradu,
kde – podobně jako v mé – by se mohla zrcadlit božská záře Trojice.
Vychovávám vás s mateřskou péčí. Svou vlastní rukou vytrhávám z vás všechno, co
by se mohlo jakkoliv Pánu nelíbit.
Duch Svatý, který mě naplňuje, je jako oheň, který ve vás všechno spaluje, aby nezůstal ani stín, který by mohl zatemnit onu krásu, ke které vás chce vést vaše nebeská
Matka. Chci vás učinit nejčistším zrcadlem Boha.
Potom ve vás posiluji ony ctnosti, které jsou jako kořeny, na nichž záleží, abyste
mohli růst: totiž víru, naději a lásku.
Kolem nich jako ozdobu vám dávám všechny ostatní ctnosti, které učinily vaši
Matku krásnou před Bohem.
A v té míře, v jaké se stále více otvíráte Božímu světlu, vylévám na vás balzám své
vůně: pokoru, důvěru a oddanost.
Tak rostete jako květiny pěstované v mé zahradě, protože dostáváte krásu a vůni
vaší Matky.
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Potom doprovázena anděly a svatými nebe a modlitbou duší v očistci přicházím
každého dne k Božímu trůnu, abych Bohu podávala stále větší kytice těchto květů své
zahrady.
Až se stanete takovými, potom se celá církev stane mou zahradou, v níž se bude se
zalíbením zhlížet Boží Trojice.
Otec se bude radovat, když v ní uvidí dokonale uskutečněný plán svého stvoření.
Syn bude přebývat s námi, neboť mezi vás nyní přišlo Otcovo království. Duch Svatý
sám bude životem světa, který bude opět zasvěcen Boží slávě.
Toto bude triumf mého Neposkvrněného Srdce.“
24. srpna 1977
Sv. Bartoloměje, apoštola

Rozhodující rána
„Moji přemilí synové, dívejte se na svět, ve kterém žijete, mýma očima.
Hleďte, jak se všeho zmocnil můj nepřítel. Více než jindy se stal svět v této době jeho královstvím, kde jako vládce vykonává svou moc.
A duše, oběti jeho svádění, hynou denně ve stále větším počtu.
Chci je zachránit mimořádným zásahem své mateřské lásky. Proto potřebuji vás,
potřebuji vaši lásku.
Milujte mým vlastním Srdcem všechny tyto ubohé děti, které nyní satan a hřích přivedli na pokraj smrti. Milujte především ty, kteří jsou nejvíce vzdáleni, i ty, kteří popírají
Boha, kteří vás odmítají a bojují proti vám, i ty, kteří jsou oběťmi neřestí, nenávisti a násilí.
Stali se povolnými nástroji v ruce satana, který jich používá, jak chce. Často jednají jen pod jeho zhoubným vlivem.
Ale i oni byli vykoupeni Ježíšem. I oni jsou mými dětmi. Jsou nejvíce nemocní,
a proto mne nejvíce potřebují.
Právě vy je milujte ve mně a se mnou. Ať je vaše láska čistá a bez výhrad, ať je mou
vlastní láskou.
I když se vám zdá, že s vámi nesouhlasí, ve skutečnosti tomu tak není. Vaše láska
je už silou, která je vytrhuje z moci satanovy.
Je světlem, které proráží temnoty, v nichž oni žijí. Je to nejcennější pomoc, kterou
jim můžete poskytnout, abyste je přivedli ke spáse.
Vy náležíte mně a já vás použiji, abych přivedla domů všechny děti, které mi můj
nepřítel vyrval, aby je připojil ke svému panství.
Chci, aby se všechny tyto mé ztracené děti vaším prostřednictvím vrátily do ohrady mé zahrady. Tak dojdou spásy.
Mám naspěch, přemilí synové, protože přišel čas. Mám naspěch, protože bitva už
začala a její plán směřuje k plnému uskutečnění.
Moje rozhodující rána, která přinese vítězství, to jste vy, přemilí synové: potřebuji všechnu vaši lásku, abych vyrvala z rukou svého nepřítele všechny tyto děti, kterých se zmocnil.
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Teprve až všichni vstoupí do zahrady mého Neposkvrněného Srdce, pochopí lidé,
že můj triumf bude jedině triumfem lásky ve světě.“
8. září 1977
Narození Panny Marie

Ukazuji vám cestu
„Zůstávejte stále v mém Neposkvrněném Srdci, moji přemilí synové! Musím vás
co nejdříve učinit takovými, jak si to přeje Ježíš. Mám naspěch a žádám od vás stále větší věci.
Nechte se mnou vést! Nikdy se nebojte! Všichni mi odpovídejte »ano«. Už léta vás
den ze dne sleduji. Už léta vám ukazuji cestu.
Jděte touto cestou se mnou. Vedu vás po ní, protože ve chvíli velké tmy na ní najdete světlo. Nenechávejte se strhnout marnou zvědavostí a nehledejte jiné důkazy!
Tato cesta, kterou jsem vám naznačila, bude pro vás jediným důkazem. Jděte stále
po ní a neochabujte. Žijte tak, jak jsem řekla.
Mluvila jsem, abyste mi naslouchali.
Nasloucháte mi tehdy, když uskutečňujete v praxi všechno, co jsem vám řekla.
Uchovávejte to v srdci, přestože se někdo snaží našeptávat vám pochybnost a nejistotu.
Uvádějte to do praxe, chcete-li si ověřit pro sebe i pro druhé pravdivost mých slov.
Jen tak můžete kráčet vpřed po cestě, kterou jsem vám naznačila, a přibližovat se
ke mně. Jen tak se stanete chudobnějšími, poslušnějšími a menšími, vy, kteří jste povoláni být nejmilejšími syny této vaší Matky, kterou dnes uctíváte jako dítě.
Odvahu! Mějte důvěru a trpělivost! Bude vám dopřáno ještě trochu času, abyste
mi pomáhali zachraňovat a usmiřovat. Potom začne pro veliké zlo hodina porážky.“
Nijmegen (Holandsko), 1. října 1977
Sv. Terezie od Ježíška

Není všem dáno
„Není všem dáno pochopit můj plán, nýbrž jen těm, které já volám. Moji přemilí
synové, odkdy vás vychovávám, sleduji a vedu, abych vás připravila odpovědět na toto volání? Už od mateřského klína jsem vás přijala do svého Neposkvrněného Srdce
a sama jsem všechno v životě pro vás zařídila.
Celý váš život je uměleckým dílem mé lásky. Nyní se má co nejrychleji tento plán
uskutečnit k dobru všech.
Málo je zde povolaných: ale Matka chce dát vaším prostřednictvím všem svým dětem možnost spásy.
Hleďte, jak mnozí z nich jdou cestou záhuby! Kdo jim pomůže? Kdo je zadrží?
Hleďte, jak mnozí – ještě mladí – už sklízejí skutky smrti, a to dříve, než je mohli
zasévat. Svět, ve kterém žijí, je otrávil a usmrtil.
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Jak mnohé velkomyslné duše jsou dnes zachváceny touto temnotou, která se rozšířila v celé církvi!
Znovu prožíváš mou bolest, když se setkáváš s bratry kněžími, kteří už nevěří.
A svou službu vykonávají dále. Jsou to učitelé bludu, jsou to slepci, kteří vedou druhé do slepoty.
Sdílej mou bolest právě na tomto místě, odkud se pokrokářství a odpad rozšířily
v této zemi a do mnoha částí světa.
Odtud právě vyšlo dílo mého nepřítele: a právě také zde – na znamení smíru –
jsem chtěla shromáždit se mnou v modlitbě kněze mého Hnutí.
Není všem dáno pochopit můj velký plán. Toto je však hodina, kdy mi musí odpovědět všichni povolaní.
Brzy už nebudete mít čas, protože počet stanovený nebeským Otcem bude nyní
dovršen.“
Fatima (Portugalsko), 13. října 1977
60. výročí posledního zjevení

Sluneční zázrak
„Přemilí synové, pokračujte s důvěrou!
Dnes si s radostí připomínáme znamení, které jsem před 60 roky dala v této zemi,
kterou jsem si zvolila pro své zjevení. Vy tomu říkáte »sluneční zázrak«.
Ano, synové, také slunce poslouchá tak jako celé tvorstvo zákony stanovené Stvořitelem. Někdy však může být jeho počínání jiné, když to chce Bůh.
Také slunce jako vše stvořené poslouchá Boží rozkazy.
Tímto zázrakem jsem vám chtěla ukázat, že mé vítězství bude záležet v tom, že přivedu lidi k ochotné poslušnosti vůle našeho Boha.
Avšak slunce je zdrojem světla. Země vyhání klíčky a otvírá se jeho teplu. Vy žijete
na této zemi ze světla, které vám dává. Vaše práce začíná s jeho východem. S jeho západem přestáváte pracovat.
Chtěla jsem vám tím ukázat, že mé vítězství bude spočívat především v tom: dát
světlu opět zazářit nad světem a nad církví. Světu se znovu dostane světla, protože se
zcela oddá klanění a oslavě Boží.
V církvi po zapuzení temnoty bludu, nevěry a hříchu, který ji nyní zahaluje, toto světlo opět zazáří v životě církve, že ona sama bude největším světlem pro všechny národy země.
Avšak největším vítězstvím mého Neposkvrněného mateřského Srdce bude nechat
zazářit Ježíše v duších všech mých dětí.
Někteří mezi přítomnými na tomto místě si dnes myslí: »Jaký by to byl velký div,
kdyby se sluneční zázrak opakoval!«
Ale já jej opakuji pro každého z vás každý den. Když vás vedu na cestu svého Syna,
když vám pomáhám uzdravit se z hříchu, když vás vedu k modlitbě a když vás vycho-
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vávám ke svatosti, je to Světlo tohoto Slunce, které nechávám stále více zazářit ve vašich duších a ve vašem životě: totiž slunce mého Syna Ježíše.
Proto sluneční zázrak, který se stal zde, byl jenom znamením. Přítomní pozorovali svýma očima mimořádný jev, který mnohé přivedl k víře v působení vaší Matky, jejímž úkolem je rozsvěcovat v srdcích všech lidí světlo Ježíšovo, světlo pravého Slunce světa.“
29. října 1977
Bl. Michala Ruy

Pochybnosti a rozpaky
„Nenechte se překvapit, přemilí synové, protože můj nepřítel dělá všechno, aby
překazil toto moje dílo.
Jeho oblíbenou zbraní je vyvolávat pochybnosti a rozpaky nad tím, co já činím
v církvi. Tyto pochybnosti se snaží opírat o důvody, které zdánlivě vypadají solidní
a správné. Vede vás tak ke kritickému postoji vůči tomu, co vám říkám, ještě dříve,
než moje slova slyšíte a pochopíte.
Někdy slyšíte o svých vysoce vzdělaných spolubratřích, leckdy také o odbornících
a učitelích teologie, kteří odmítají to, co vám říkám, protože každé mé slovo cedí, filtrují svým duchem, oplývajícím kulturním bohatstvím. Tak nalézají nepřekonatelné
obtíže právě v těch větách, které prostým a maličkým připadají tak jasné.
Mé slovo může pochopit a přijmout jen ten, kdo má mysl pokornou a připravenou,
kdo má prosté srdce, kdo má jasné a čisté oči. Když mluví matka ke svým dětem, děti
ji poslouchají, protože ji milují; dělají to, co jim říká, a tak rostou v poznání a životě.
Nemohou být jejími dětmi ti, kdo ji kritizují ještě dříve, než ji slyší, kteří odmítají to, co říká, dříve než to uplatní v praxi. Takoví, i když ve vědě postupují, nemohou
růst v moudrosti a v životě.
Toto vám říkám proto, abyste se neznepokojovali, když uslyšíte, že i hodnostáři
a učitelé nacházejí těžkosti v mých slovech, zatímco všechno se jeví tak jasné a prosté
tomu, koho volám být maličkým.
Hleďte na svou nebeskou Matku, která dobře ví, kam a jak vás má vést, aby se uskutečnil plán jejího Neposkvrněného Srdce.
Nenechejte se připravit o odvahu, ani překvapit pochybnostmi a rozpaky, které se
budou i zvětšovat, bez toho však, že by uškodily tomuto mému velkému dílu lásky.“
5. listopadu 1977
První sobota v měsíci

Všechno se už uskutečňuje
„Všechno se už plní podle Božího plánu. Vaše Matka vás chce ukrýt do svého Neposkvrněného Srdce, aby vás učinila schopnými pro dokonalé uskutečnění Božího
plánu.
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V něm se skvěje triumf milosrdenství Otce, který chce všechny své zbloudilé děti
přivést na cestu návratu k sobě a který na ně tak čeká!
Jím se uskutečňuje veliká hodina milosrdné lásky Syna, který chce, aby jeho Krví
byl očištěn celý tento svět, který on na kříži vykoupil.
Jím přichází doba Ducha Svatého, který vám bude stále více dáván od Otce i od Syna ve vrchovaté míře, aby vedl celou církev ke svým novým Letnicím.
Všechno se už začíná plnit, aby církev mohla vyjít z veliké očistné bolesti krásnější a skvělejší v obnoveném světě.
Všechno, co se vám přihodí, musíte vidět v tomto světle. Každá chvíle, kterou prožíváte, se musí zařadit na své místo v kontextu tohoto podivuhodného plánu.
Nezdržujte se pohledem na stále větší tmu, na hřích, který je dnes povyšován
na normu lidského jednání. Nehleďte na utrpení, které dnes dosahuje až k samému vrcholu. Nehleďte na trest, který si toto lidstvo připravuje svýma vlastníma
rukama.
Toto jsou bolestné detaily velkého plánu. Nebojte se! Přišla ta hodina a všechno se
už začíná plnit.
Víc než jindy se musíte nechat ukrýt do mého Neposkvrněného Srdce a žít v důvěře a oddanosti do vůle Nejsvětější Trojice, která v tuto hodinu nechá na celém světě zazářit svou velkou slávu. Konečně jste připravení prožít se mnou tuto velkou a bolestnou hodinu.“
8. prosince 1977
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Neposkvrněná je při vás
„Jsem vaše Neposkvrněná Matka.
Všichni ze všech částí světa, pozvedněte dnes oči ke mně a hleďte na mne ve slávě,
do které mě zvláštním privilegiem postavila Nejsvětější Trojice.
Nikdy jsem nepoznala hřích.
Můj Syn Ježíš chtěl tak nechat ve mně zazářit první a nejkrásnější ovoce mého vykoupení. Jako jeho Krev vám dává možnost obmýt se od každé skvrny hříchu, tak
mně dala výsadu, že jsem nikdy nebyla hříchem poskvrněna už od prvního okamžiku svého početí.
Chtěl mě mít »celou krásnou«, aby ve mně našel bránu hodnou, jíž by se dostal až
k vám. Moji přemilí synové, nechte se stále více přitahovat svou nebeskou Matkou,
chcete-li, abych vám pomohla zbavit se hříchu, který je vaším skutečným zlem a kazí
obraz mého Syna Ježíše, který jediný má zářit v každém z vás.
Právě v tento den se k vám přibližuji a říkám vám: »Nebojte se! Nestrachujte se ničeho, protože máte vedle sebe svou Neposkvrněnou Matku!«
Ukázala jsem vám cíl, ke kterému vás toužím dovést.
Naznačila jsem vám cestu.
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Já jsem vás povolala ze všech částí světa a ukryla vás do svého Neposkvrněného
Srdce.
Také jsem vám předpověděla, co se má stát.
Nyní v tento den vás vybízím, abyste se mi úplně svěřili beze strachu a bez úzkosti.
Jestliže jsem vám řekla, že se vám v největší tmě dostane Světla od mého Neposkvrněného Srdce, tím jsem vás chtěla upozornit, že já sama vám v rozhodných okamžicích všechno ukážu.
Řeknu vám, koho budete muset následovat, abyste zůstali věrni Náměstku mého
Syna Ježíše a mé církvi.
Upevním vás v tom, co budete hlásat, abyste zůstali v pravdě. Ukážu vám, koho se
máte bát a po kterých cestách budete moci jít, abyste unikli nebezpečím, zatím co já
sama všechno předem zařídím pro toho, koho povedu na Kalvárii, aby byl obětován.
Já, Neposkvrněná, jsem při vás: V těchto chvílích vaší očisty dám o sobě vědět mimořádným způsobem, protože musíme svést velikou bitvu proti satanovi, proti hříchu a proti celému velikému vojsku zla.
Proto vás žádám, abyste se svěřili jen mně, a ode dneška budete vidět mé velké divy.“
24. prosince 1977
Svatá noc

Také vy rodíte mého Syna
„Moji přemilí synové, sklánějte se se mnou nad těmito jeslemi, kde se můj Syn sotva narozený ještě chvěje zimou a pláče!
Klaňme se mu společně, protože je to pravý Syn Boží!
Já vás zvláště miluji, protože jste jeho kněží. Dostali jste moc, která vás činí tak velice podobnými vaší nebeské Matce.
Když sloužíte mši svatou, také vy rodíte mého Syna. Ježíš se skutečně stává přítomným v Hostii proměněné slovem kněží.
Kdyby nebylo vás, synové moji přemilí, můj Syn by se nemohl učinit přítomným
ve svátosti Eucharistie.
Ježíš je v Eucharistii skutečně přítomný se svým Tělem, se svou Krví, se svou Duší a se svým Božstvím.
Vy, kněží, obnovujete skutečnost tohoto jeho narození v čase.
Jako tehdy i dnes se děje tento jeho příchod jako tajemství. Tehdy ho přijala jeskyně, nyní oltářní kámen. Něžný vzhled Dítěte zahaloval jeho Božství. Nyní ho zahaluje bělostná způsoba chleba.
Avšak jako tehdy v malém Dítěti, tak i nyní v posvěcené Hostii je skutečně přítomen Syn Boží.
V této Svaté noci je mé mateřské Srdce znovu zraňováno, když vidím, jak i mezi
kněžími se šíří pochybnosti o božské přítomnosti mého Syna Ježíše v tajemství Eucharistie.
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A tak se šíří lhostejnost k Nejsvětější Svátosti, ochabuje adorace a modlitba, den ze
dne se množí svatokrádeže těch, kteří přistupují ve stavu těžkého hříchu.
Bohužel i mezi kněžími přibývá těch, kteří slouží mši svatou a už nevěří. Někteří z nich popírají skutečnou přítomnost mého Syna Ježíše, jiní ji chtějí omezovat jen
na dobu sloužení mše svaté, jiní ji snižují na přítomnost pouze duchovní a symbolickou.
Tyto bludy se stále šíří bez ohledu na to, že učitelský úřad církve, především papež,
znovu jasně potvrdil nauku víry.
Bohužel přijde doba, kdy se tento blud ještě více rozšíří. V církvi téměř vymizí libá
vůně adorace a Nejsvětější Oběti. Tak dosáhne vrcholu ono ohavné zpustošení, které
už vniklo do svatého Božího chrámu.
Právě proto chci v této Svaté noci shromáždit ve svém Neposkvrněném Srdci
všechny své přemilé syny, roztroušené po všech částech světa.
Vybízím vás, abyste se se mnou skláněli nad oltářem, kde také vy rodíte Ježíše v eucharistickém tajemství. Klaňte se mu se mnou, se mnou ho zahrnujte láskou, se mnou
ho těšte, se mnou mu děkujte, se mnou mu nahrazujte urážky, chlad a velikou lhostejnost, kterou je obklopen. Se mnou ho braňte svým životem, ochotni dát za něho
svou krev.
A tak v této hluboké noci Ježíš vaším prostřednictvím opět osvítí tento svět, který
chce ještě svou milosrdnou láskou zachránit.“
31. prosince 1977
Poslední den roku

Konec jednoho období
„Můj nejmilejší synu, prožívej se mnou poslední hodiny tohoto roku, kdy se mému
Hnutí dostalo opravdu mimořádných milostí.
Uplynulo 60 let od té doby, co jsem se zjevila v chudé dolině Iria ve Fatimě, abych
přinesla lidem své důležité poselství.
Toto poselství se stává stále důležitějším a aktuálnějším zvláště dnes.
Aktuální proto, že se lidstvo ocitá v těchto chvílích více než jindy na pokraji svého
vlastního zničení. A naléhavé proto, že to, co stanovila Boží spravedlnost, je na cestě
postupného a rychlého uskutečnění.
Přemilí synové, všichni přijměte úpěnlivou výzvu své Matky: vraťte se na cestu,
která vede modlitbou a obrácením zpět k Bohu!
Dnes vám také nabízím prostředek, který vám dává Otec, aby vám pomohl k němu se vrátit, totiž mé Neposkvrněné Srdce. Zasvěťte se všichni tomuto Srdci a svěřte
se do rukou své nebeské Matky!
Během tohoto roku, který právě končí, mohla jsem zadržet trest modlitbami a utrpením tak mnohých svých synů. Vaše »ano« mi umožnilo dodat síly mému úsilí mateřské přímluvy za vás.
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Ježíš také chtěl svěřit své a vaší Matce poslední možnost, aby vás svou přímluvou
přivedla ke spáse a zmírnila velikou bolest, která vás čeká.
Proto potřebuji vaši modlitbu, vaše utrpení a váš život.
Hodina, která uzavírá tento rok, znamená konec boje; dopřálo ji Boží milosrdenství tomuto odbojnému lidstvu před hroznou chvílí, která se blíží.“
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